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A DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

 

A Debreceni Törvényszék tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, 

biztonságos adatkezelésükre, valamint a kötelező jogi rendelkezések betartására. A Debreceni 

Törvényszék kiemelt figyelmet fordít a tisztességes, a célhoz kötött és az Érintett számára 

átlátható adatkezelés megvalósulására, valamint a pontosság, az adattakarékosság, a korlátozott 

tárolhatóság, a bizalmas jelleg, az integritás, továbbá az elszámoltathatóság elvének 

érvényesülésre. 

A Debreceni Törvényszék a tevékenysége során birtokába jutott vagy általa rögzített személyes 

adatokat az Európai Parlamenti és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 rendelet (a 

továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkében foglaltaknak, valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a 

továbbiakban: Infotv.) foglalt rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli. 

 

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

Név: Debreceni Törvényszék 

Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 9. 

Postacím: 4001 Debrecen, Pf. 131. 

E-mail cím: debrecenitvsz@birosag.hu 

Telefon: +36 (52) 310-630 

Fax: +36 (52) 347-139 

Képviselője: dr. Kahler Ilona Márta elnök 

Honlap: https://debrecenitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

2. Adatvédelmi tisztviselő megnevezése és elérhetősége 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Név: dr. Nobilis Gergely Bernát 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 24. 

E-mail cím: gdpr@obh.birosag.hu 

Telefon: +36 (1) 354-4207 

https://debrecenitorvenyszek.birosag.hu/
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3. Értelmező rendelkezések 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji 

vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 

szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a 

természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes 

adatok 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 

határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat 

az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 
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Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 

által végzett adatkezelési műveletek összessége. 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

IP-cím: egyedi hálózati azonosító, amely az internethasználathoz szükséges TCP/IP – hálózati 

protokollt használó eszközök egymás közötti azonosítására szolgál.  Minden internetre 

csatlakozó informatikai eszköz rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül azonosítható. 

Süti (cookie): olyan adatcsomag (fájl), amelyet az internetes tartalomszerver állít elő, és ad át 

a webböngésző programnak. A sütik információt tartalmazhatnak az adott internetes szerveren 

végzett keresésekről, megadott információkról, melyek a szerveren is tárolásra kerülnek. A 

sütik használatának elsődleges célja a felhasználói profilinformációk tárolása, mellyel 

elsősorban a felhasználó által kedvelt beállítások őrződnek meg, így a felhasználó a megszokott 

módon férhet hozzá az internetes oldalhoz. 

A sütiket a böngésző program egy elkülönített könyvtárban tárolja az érintett által használt 

eszközökön (számítógépen, táblagépen, okostelefonon stb.). A süti egyértelműen azonosítja és 

a webszerver számára felismerhetővé teszi a felhasználót, és az általa az interneten használt 

eszközt. A GDPR a személyes adatok közé sorolja a felhasználó által használt eszközre kerülő 

cookie- és egyéb azonosítókat is. 

Webjelző (web beacon, web bug): olyan, emberi szemmel láthatatlan képek a honlapokon, vagy 

e-mail-ekben, amelyekkel a felhasználók által végzett műveletek (pl. hírlevél megnyitása, 

URL-ekre (linkekre) kattintás stb.) követhetőkké, mérhetőkké válnak. A webjelzőket a sütikkel 

együtt szokták alkalmazni, mellyel kiegészítő információk kaphatók a felhasználói internetes 

profilalkotáshoz. 

4. Adatbiztonsági intézkedések 

A Debreceni Törvényszék megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat a véletlen vagy 

jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra 

hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

A Debreceni Törvényszék a papír alapon és elektronikus formában kezelt személyes adatokhoz 

való hozzáférést oly módon szabályozza, hogy az adatkezelés céljának megvalósulása 

érdekében csak az arra kijelölt bírók és igazságügyi alkalmazottak munkakörüknek ellátásához 

szükséges mértékben jogosultak azok megismerésére. A Debreceni Törvényszék a személyes 

adatok kezelésére meghatározott jogosultsági szinteket hozott létre, az informatikai 

rendszereket tűzfallal védi és biztosítja a megfelelő vírusvédelmet. 

Az elektronikusan kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos adatbiztonsági 

intézkedésekre az Országos Bírósági Hivatal adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az 
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irányadók. Az adatkezelési tájékoztató az alábbi link alatt tekinthető meg: 

https://birosag.hu/adatvedelmi-tajekoztato 

Az esetleges adatvédelmi incidenseket a Debreceni Törvényszék nyilvántartja. A Debreceni 

Törvényszék elnöke az adatvédelmi incidensről az adatvédelmi incidensek jelentéséről szóló 

utasításában foglaltak szerint tájékoztatja az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) 

adatvédelmi tisztviselőjét, aki az adatvédelmi incidenst bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnak. 

5. A Debreceni Törvényszék igazságszolgáltatási feladatkörében, a konkrét 

ügyekben végzett adatkezelése 

Személyes adatok köre 

A feleknek és az eljárások egyéb 

résztvevőinek az alkalmazandó eljárási 

törvények alapján megismert személyes 

adatai. 

Az adatkezelés célja 

A Debreceni Törvényszék jogszabályon 

alapuló igazságszolgáltatási feladatának 

teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja. 

Az adatkezelés időtartama 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 

szóló 2011. CLXI. törvény (a továbbiakban: 

Bszi.) 76. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

felhatalmazás alapján a bíróságok egységes 

iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. 

(XII. 23.) OBH utasítás (a továbbiakban: 

Beisz.) 6. mellékletében foglaltak szerint. 

Az érintettet megillető jogok, jogorvoslat 
Az Infotv. 71/A. §-a szerinti adatvédelmi 

kifogás. 

 

6. A Debreceni Törvényszék igazságszolgáltatási tevékenységéhez közvetve 

kapcsolódó egyéb adatkezelések  

6.1.Iratbetekintés, iratmásolat kiadása 

Személyes adatok köre 

A Debreceni Törvényszék tájékoztató irodái 

iratmásolat kiadása esetében az ügyfelek 

nevét és aláírását, iratbetekintés és 

ügyféltájékoztatás céljából az ügyfelek nevét 

kezelik. 

Az adatkezelés célja 

Kizárólag az arra jogosult ügyfelek részére 

történő iratbetekintés, illetve iratmásolat 

kiadásának biztosítása. 

https://birosag.hu/adatvedelmi-tajekoztato
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Az adatkezelés jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) 

pontja alapján a bírósági ügyvitel 

szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM 

rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 13. § (3) 

bekezdése. 

Az adatkezelés időtartama A Beisz. határozza meg (5 év). 

 

6.2.Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszer (BETFR) 

használata 

Személyes adatok köre 

A Debreceni Törvényszék Tájékoztató Irodái 

a Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és 

Figyelmeztetési Rendszer (BETFR) 

használatához szükséges regisztráció 

körében az ügyfél által megadott személyes 

adatokat (az ügyfél neve, születési helye és 

ideje, anyja neve) kezeli. 

Az adatkezelés célja 
Kizárólag az arra jogosult ügyfelek BETFR 

használatának biztosítása. 

Az adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja. 

Az adatkezelés időtartama 

A BETFR-en keresztül történt betekintések 

és figyelmeztetések adatait a Debreceni 

Törvényszék az adott eljárás jogerős 

befejezésétől számított 3 évig kezeli. 

 

6.3.A bírósági épületnek az ügyfélforgalomtól elzárt területére való belépés és azon 

belüli közlekedés 

Személyes adatok köre 

Külsős személyeknek a bírósági épületnek az 

ügyféltértől eltérő területére történő 

belépéséhez és az épületen belüli 

közlekedéséhez a Debreceni Törvényszék 

biztonsági szolgálata az alábbi személyes 

adatait kezeli: név, szolgálati hely vagy 

lakcím, aláírás. 

Az adatkezelés célja 
A Debreceni Törvényszék személy- és 

vagyonbiztonságának védelme. 

Az adatkezelés jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) 

pontjára figyelemmel a Bszi. 168. §-ában írt 

felhatalmazása alapján, a Debreceni 

Törvényszék 2020.El.II.B.17/257. számú 

Szabályzat a Debreceni Törvényszék 
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bírósági épületben tartózkodás rendjéről a 

járványügyi készültség idején 11. § (1) 

bekezdése.  

Az adatkezelés időtartama A Beisz. határozza meg. 

 

6.4. Regisztrációhoz kötött belépés 

A Debreceni Törvényszék épületébe regisztrációhoz kötött belépéshez kapcsolódó személyes 

adatkezelésről a Debreceni Törvényszék külön Adatkezelési Tájékoztatóval rendelkezik.  

6.5. A Debreceni Törvényszék honlapjának böngészésével kapcsolatos személyes 

adatok kezelése 

A Debreceni Törvényszék hivatalos honlapját az Országos Bírósági Hivatal üzemelteti. A 

Debreceni Törvényszék honlapjára látogatók személyes adatainak kezelésére irányadó 

adatkezelési tájékoztató, és a weboldalon rendszeresített „cookie” tájékoztató az alábbi linkek 

alatt érhetők el: 

https://birosag.hu/adatvedelmi-tajekoztato 

https://birosag.hu/suti-cookie-kezelesi-tajekoztato 

A honlap látogatottsági statisztikai adatokat az Országos Bírósági Hivatal és a Debreceni 

Törvényszék a Google Analytics szolgáltatás segítségével méri. A mérési adatok védelméről és 

biztonságáról tájékoztatás a https://policies.google.com/?hl=hu címen érhető el. 

A honlap működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező 

számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és 

amelyeket az Országos Bírósági Hivatal rendszere a technikai folyamatok automatikus 

eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön 

nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 

A Debreceni Törvényszék honlapjának webszerverét az Országos Bírósági Hivatal üzemelteti, 

a tárhelyszolgáltató pedig a Cheppers Szolgáltató Zártkörűen Működő Társaság (1137 

Budapest, Szent István körút 22. 3. em. 3.). 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-

amelyet-weboldalak-tarolnak-szami 

https://birosag.hu/adatvedelmi-tajekoztato
https://birosag.hu/suti-cookie-kezelesi-tajekoztato
https://policies.google.com/?hl=hu
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
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Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/hu-

hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies#ie=ie-11 

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/hu-

hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-

privacy-microsoft-privacy 

Opera https://help.opera.com/en/latest/web-

preferences/#cookies 

Safari https://support.apple.com/hu-

hu/guide/safari/sfri11471/mac 

 

6.6. Elektronikus üzenet (e-mail) használatával összefüggő személyes adatkezelés 

Az érintettnek lehetősége van a Debreceni Törvényszék honlapján található e-mail címeken 

keresztüli kapcsolatfelvételre. 

Személyes adatok köre 

Az érintett e-mail címe, amelyet a Debreceni 

Törvényszék személyazonosításra nem 

használ fel. 

Az adatkezelés célja Az érintettel való kapcsolatfelvétel. 

Az adatkezelés jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) 

pontja alapján a Büsz. 16. §-a és a 75/C. 

§ (5) bekezdés c) pontja. 

Az adatkezelés időtartama 5 év. 

 

Amennyiben az e-mail más személyes adatát tartalmazza, az adatot közlő kötelessége az érintett 

előzetes hozzájárulásának beszerzése, melynek megtörténtét a Debreceni Törvényszék 

vélelmezi. 

 

6.7. Telefon használatával összefüggő személyes adatkezelés 

Az érintettnek lehetősége van a Debreceni Törvényszék honlapján található telefonszámokon 

keresztüli kapcsolatfelvételre. 

Személyes adatok köre 

Az érintett által használt hívószám. A 

Debreceni Törvényszék az érintett által 

használt hívószámot személyazonosításra 

nem használja fel. 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
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Az adatkezelés célja 
A Debreceni Törvényszékhez érkező 

telefonhívások nyomonkövetése. 

Az adatkezelés jogalapja 
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) 

pontja alapján a Büsz. 16. §-a. 

Az adatkezelés időtartama 5 év. 

 

6.8. A Debreceni Törvényszék által szervezett programokkal összefüggő személyes 

adatkezelés 

A Debreceni Törvényszék tevékenységéhez hozzátartozik olyan szakmai programok 

szervezése, amelyek során a résztvevők személyes adatainak a kezelése válhat szükségessé. A 

programokról az érintett hozzájárulásával kép- és hangfelvétel készülhet. 

Személyes adatok köre 
Név, e-mail cím, aláírás, pénzügyi 

elszámoláshoz szükséges adat. 

Az adatkezelés célja 

A képzésen résztvevők és oktatókkal való 

kapcsolatfelvétel, a képzésen való részvétel 

igazolása. 

Az adatkezelés jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) és c) 

pontja, a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. 

törvény, az igazságügyi alkalmazottak 

szolgálti jogviszonyáról szóló 1997. évi 

LXVIII. törvény. 

Az adatkezelés időtartama A Beisz. határozza meg. 

Amennyiben a szakmai programok szervezése során a személyes adatok harmadik felek (más 

bíróságok vagy állami intézmények, szállodák, kulturális intézmények, éttermek, stb.) irányába 

történő közlése válik nélkülözhetetlenné, akkor a Debreceni Törvényszék célhoz kötötten, a 

harmadik fél által indokoltan kért és a beléptetéséhez vagy azonosításához feltétlenül szükséges 

személyes adatokat az érintett hozzájárulásával továbbítja. 

A Debreceni Törvényszék a szakmai programokban való részvétel céljából kezelt, papíron 

átadott személyes adatokat biztonságos helyen őrzi. Különös figyelmet fordít arra, hogy sem az 

informatikai rendszerben, sem a papíron tárolt személyes adatokhoz illetéktelenek ne férjenek 

hozzá. 

6.9. A sajtó tájékoztatásával és külső kommunikációval összefüggő személyes adatkezelés 

Személyes adatok köre 
A sajtóorgánum képviselőjének neve, 

telefonszáma, e-mail címe. 

Az adatkezelés célja A közvélemény megfelelő informálása. 

Az adatkezelés jogalapja 
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjára 

figyelemmel a sajtószabadságról és a 
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médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 

2010. évi CIV. törvény 9. §-a. 

Az adatkezelés időtartama A Beisz. határozza meg. 

 

6.10. Kamerás megfigyelő rendszerrel kapcsolatos személyes adatkezelés 

A Debreceni Törvényszék épületében működő kamerás megfigyelő rendszerrel kapcsolatos 

személyes adatkezelésről a Debreceni Törvényszék külön szabályzattal rendelkezik. A 

Debreceni Törvényszék kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos 

adatkezeléséről szóló szabályzata az alábbi linken érhető el: 

https://debrecenitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/debreceni_torveny

szek_kameraszabalyzat_2021_januar_aktualizalt.pdf 

6.11. A Debreceni Törvényszék által kötött szerződésekkel összefüggő személyes 

adatkezelés 

A Debreceni Törvényszék által kötött szerződésekkel összefüggő személyes adatkezelésre 

vonatkozó rendelkezéseket az adott szerződés tartalmazza. 

6.12. A Debreceni Törvényszék által meghirdetett álláshelyekre való jelentkezéssel, egyéb 

jelentkezésekkel és szakmai gyakorlatra jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatkezelés 

A Debreceni Törvényszék által meghirdetett álláshelyekre való jelentkezéssel, egyéb 

jelentkezésekkel és szakmai gyakorlatra jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatkezelésről a 

Debreceni Törvényszék külön Adatkezelési Tájékoztatóval rendelkezik. 

6.13. A Debreceni Törvényszék dolgozóira vonatkozó személyes adatok kezelése 

A Debreceni Törvényszék bíráira és igazságügyi alkalmazottaira vonatkozó személyes 

adatkezelésről a Debreceni Törvényszék külön Adatkezelési Tájékoztatóval rendelkezik. Az 

Adatkezelési Tájékoztatót kizárólag a bírók és az igazságügyi dolgozók érhetik el a Debreceni 

Törvényszék intranetes oldalán. 

6.14. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett 

bocsátotta a Debreceni Törvényszék rendelkezésére 

A Debreceni Törvényszék nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől 

kapott. 

7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 

A személyes adatok kezelésére a Debreceni Törvényszék erre felhatalmazott munkatársai 

jogosultak. 

A Debreceni Törvényszék személyes adatokat harmadik személynek kizárólag abban az 

esetben ad át, ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján egyéb jogszabály, illetve közjogi 

szervezetszabályozó eszköz kötelezően előírja vagy ahhoz az érintett hozzájárult. 

https://debrecenitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/debreceni_torvenyszek_kameraszabalyzat_2021_januar_aktualizalt.pdf
https://debrecenitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/debreceni_torvenyszek_kameraszabalyzat_2021_januar_aktualizalt.pdf
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8. Automatizált döntéshozatal 

A Debreceni Törvényszék nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt. 

9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

Határidő 

A Debreceni Törvényszék az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől 

számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe 

nem számít bele. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok  

A tájékoztatáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Debreceni 

Törvényszéktől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje 

azt, hogy 

a) a Debreceni Törvényszék 

• milyen személyes adatait, 

• milyen jogalapon, 

• milyen adatkezelési cél miatt, 

• mennyi ideig kezeli;  

továbbá, hogy 

b) a Debreceni Törvényszék  

• kinek,  

• mikor,  

• milyen jogszabály alapján,  

• mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy  

• kinek továbbította a személyes adatait, 

• milyen forrásból származnak a személyes adatai. 

A Debreceni Törvényszék az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően 

adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a 

Debreceni Törvényszék köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó 

személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba 

történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához 

kötött. 
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Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, eltérő kérelme hiányában az 

információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. 

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Debreceni 

Törvényszék módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlő 

módon igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Debreceni Törvényszék a kérés 

teljesítéséről az általa megadott elérhetőségen keresztül értesíti az érintett személyt. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes 

adatai kezelését a Debreceni Törvényszék korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének 

egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben 

a) vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Debreceni Törvényszék arra 

az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok 

pontosságát); 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; vagy 

c) a Debreceni Törvényszéknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez. 

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. 

A törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmezze a Debreceni Törvényszéknél kezelt személyes adatai 

törlését teljes egészében vagy egyes adatokra vonatkozóan, ha álláspontja szerint 

a) az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték, 

b) a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

c) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme 

nélkül valósítható meg. 

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való 

jogával, ha az adatkezelés jogalapja nem jogszabályi rendelkezés, vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához az adat nem 

szükséges. 
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Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Debreceni Törvényszékhez tett 

nyilatkozatával bármikor visszavonhatja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását. 

Ebben az esetben az adatkezelő – ha az adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapult – az 

érintett adatainak a kezelését az e pontban rögzített határidőben megszünteti. 

Az érintettet nem illeti meg a személyes adat törléséhez való jog, ha a személyes adat kezelése 

az ezt előíró jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

Jogorvoslathoz való jog 

a) Ha az érintett megítélése szerint a Debreceni Törvényszék adatkezelése sérti a 

személyes adatai védelméhez való jogát jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. 

Címe:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9 – 11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 

 

vagy 

 

b) Ha az érintett megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a Debreceni 

Törvényszék megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az 

Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat, lehetősége van az a 

GDPR 79. cikke és az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulni és 

polgári pert kezdeményezni. A Debreceni Törvényszék, mint alperes ellen 

kezdeményezett polgári per elbírálására a Fővárosi Törvényszék rendelkezik 

hatőskörrel. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye (állandó lakcíme) vagy 

a tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme) szerint illetékes törvényszék előtt is 

megindítható. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti 

a https://birosag.hu/birosagkereso oldalon. 

 

A NAIH hatásköre nem terjed ki a személyes adatok olyan kezelésére, amelyet a Debreceni 

Törvényszék az igazságszolgáltatási feladatkörében eljárva végez. [GDPR preambulum (20.)] 

A Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulás előtt célszerű a panaszt az adatkezelővel ismertetni 

annak érdekében, hogy az adatkezelő saját hatáskörben gondoskodjon a jogszerű állapot 

helyreállításáról. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
https://birosag.hu/birosagkereso

